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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Luisteren naar: U wil ik noemen… (V.L. blz. 104, Psalm 104-gezang) 
  
Refrein: 

U wil ik noemen, God, bij uw Naam, 
 Zo waar als ik leef, zo waar als ik leef 
 (2x) 
  
1 Mijn Heer en mijn God, gij zijt groot en geweldig 

Gij spant de hemelen uit als een tent. 
Gij maakt de wolken tot uw wagen 
En op de vleugels van de wind 
Wandelt Gij en de storm is uw bode 
Vlammende vuren zijn uw knechten 
  

Refrein: 
U wil ik noemen, God, bij uw Naam, 

 Zo waar als ik leef, zo waar als ik leef 
 (2x) 
 
2 Gij hebt de aarde vast gegrond 

En tot in eeuwigheid wankelt zij niet. 
De zee bedekte haar als een kleed, 
Het water stond nog boven de bergen. 
Toen vluchtte het voor uw dreigementen 
Weg was het voor de stem van uw donder. 

 
Refrein: 

U wil ik noemen, God, bij uw Naam, 
 Zo waar als ik leef, zo waar als ik leef 
 (2x) 
 



	 3	

3 Gij laat het gras maar groeien voor het vee, 
En groene gewassen voor de mens om te verzorgen 
En zo wint hij het graan uit de aarde, 
Zo oogst hij de wijn die het hart verheugt, 
En olie om de huid te laten glanzen 
En brood dat hem in leven houdt 

 
Refrein: 

U wil ik noemen, God, bij uw Naam, 
 Zo waar als ik leef, zo waar als ik leef 
 (2x) 
 
4 De bomen van God staan in volle bloei, 

Daar zijn de vogels hun nesten begonnen 
Hoog in de takken zingen zij het uit 
Mijn leven lang zal ik zingen voor Hem, 
Een lied voor mijn God, zolang ik besta. 
Ere zij God en duurzame vreugde. 

 
Refrein: 

U wil ik noemen, God, bij uw Naam, 
 Zo waar als ik leef, zo waar als ik leef 
 (2x) 
 
 
Stilte 
	
 

INKEER 
 
 

(we gaan staan) 
	
	
Luisteren naar: Psalm 8c 
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Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. (2x) 
 
Gij die uw majesteit toont aan de hemel, 
Gij opent de mond van weerloze kinderen, 
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt 
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen. 
 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 

 
Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd, 
wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt, 
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat. 
 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 
 
Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt 
en hem met glorie en luister bekroond. 
Gij doet hem het werk van uw handen beheren 
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd, 
 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 
 
schapen en runderen, alles en alles, 
en ook de dieren in het vrije veld, 
de vogels van de hemel, de vissen van de zee, 
al wat er wandelt op de paden van het water. 

 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde.   
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Groet    
V: De Heer zij met u. 
	
Bemoediging  
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
     die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed  
 
Luisteren naar het loflied: Lied in de vuuroven (V.L. blz. 155) 

Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn naam, 
Verheft Hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan. 
Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang. 
Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang. 
 
Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur, 
Gij wolken en dromen, nachten, dag en duur, 
Licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad, 
Weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad. 
 
Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw, 
De slang en de vis, de vogel en de leeuw, 
Geesten in de hemel en gij mensen met uw stem: 
Gelooft Hem op zijn woord, dat gij bestaat in Hem. 
 
Looft Hem in uw zonde, looft Hem kwaad en goed. 
Looft Hem, die zijn Woord in u mens worden doet. 
Looft uw God en Vader, die zijn Geest geschonken heeft. 
Looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem, want Hij leeft. 
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HET WOORD 
 
Inleidende woorden 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezen: In het begin was de fantasie 
 
Luisteren naar: Lied 608 (ook: V.L. blz 364) 

De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
 
De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
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De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
 
 

Lezen: Marcus 16: 1-8  
 
	
Luisteren naar: Lied 630: 1,2,3 

Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wond'ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
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Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
 

Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
 

Luisteren naar: Lied 835: 1,2,3. 
Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 
 
Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 



	 9	

INTERMEZZO 
 
Mededelingen 
	

GEBEDEN  
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader … 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 686 

De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 
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Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 
De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt.  
 

 

Heenzending en zegen 
 
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor de zending (Kerk in Actie): Egypte,  
en de 2e voor de Diaconie 
 
Toelichting bij de 1e collecte: 
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel 
christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de 
jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen 
tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen. En hun familie doet mee! 
Tijdens een groot bijbelfestival op verschillende plekken in het land worden 
prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen 
van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie 
Bijbellezen! 
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U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 16 mei 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u 
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk onder de 
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.     
 
   
 

 
  
             


